
8

Prof. Dr. Hüsniye Yüksel

‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal›

Hipertansiyonda Tan› Yöntemleri

Klinik Geliflim 18 (2) - (8-14) 2005

 

Özet

Hipertansiyon tan›s›, kan bas›nc›n›n bir sfigmomanometre ile ölçülmesiyle konulur. Tan›da en önem-
li nokta, kan bas›nc›n›n do¤ru ölçülmesidir. Arter bas›nc› emosyon, yorgunluk, uykusuzluk gibi baz› fak-
törlerin etkisiyle gün içinde de¤ifliklikler gösterebildi¤inden, hipertansiyon tan›s› için bir defal›k ölçümle
yetinilmemelidir; birbirini takip eden en az bir hafta ara ile yap›lan 2 ayr› vizitte, yüksek kan bas›nc› nor-
mal seyreden kiflilerde (beyaz önlük hipertansiyonu) ambulatuvar kan bas›nc› ölçümü veya evde kan ba-
s›nc› ölçümleri gerekebilir. 

Anahtar kelimeler: Hipertansiyon, hedef organ hasar›, kan bas›nc›, risk faktörleri

Abstract

Hypertension is diagnosed by measuring blood pressure using a sphygmomanometer. The critical po-
int is to measure blood pressure accurately. However, blood pressure varies by several factors such as
emotinal breakdown, fatigue, and exhaustion. Therefore, in diagnosis of hypertension, high blood pres-
sure must be observed in two follow up visits that are one week apart. For patients who are anxious du-
ring visits (white coat hypertension), ambulatory blood pressure must be taken or their blood pressure
should be followed up at home. The next step after diagnosis of hypertension is to determine the ethy-
logy of hypertension, target organ damage and other cardiovascular risk factors. In this report, technigue
for measuring accurate blood pressure and diagnostic methods in determining target organ damage and
risk factors will be discussed. 

Keywords: Blood pressure, hypertension, risk factors, target organ demage

Hipertansiyon tan›s›, kan bas›nc›n›n bir sfigmo-
manometre ile ölçülmesiyle konur. Tan›da en
önemli nokta, kan bas›nc›n›n do¤ru ölçülmesidir.
Uygun manflon kullan›lmal›d›r. K›sa manflon kul-
lan›lacak olursa, tansiyon oldu¤undan daha yük-
sek ölçülebilir. Hasta sandalyede ayaklar› yere de-
¤er flekilde oturmal› ve kol kalp seviyesinde des-
teklenmelidir. Rahat pozisyonda ve 5 dakika din-
lendikten sonra kan bas›nc› ölçülmeli ve 2 dakika-
l›k aralarla birkaç ölçüm yap›l›p ortalamas› al›n-
mal›d›r. Hasta ölçümden 30 dakika öncesinden iti-
baren egzersiz yapmam›fl, kafeinli içecek ve siga-
ra içmemifl olmal›d›r. Hipertansiyon tan›s› için,

birbirini takip eden en az bir hafta ara ile yap›lan
2 ayr› vizitte yüksek kan bas›nc› teyit edilmelidir.
‹lk muayenede kan bas›nc› iki koldan birden öl-
çülmelidir. Arter bas›nc› yüksek bulundu¤unda,
e¤er hasta genç ise (<30 yafl), bir bacaktan da kan
bas›nc› ölçülmelidir (aort koarktasyonu). Özellik-
le yafll›lar veya otonom sinir sistemi yetersizli¤i
olanlarda, diyabetik veya parkinsonlularda, ortos-
tatik hipotansiyonu atlamamak için kan bas›nc›
yatar ve oturur pozisyonda ölçülmelidir (1,2).

Hipertansiyonun önlenmesi, tan› ve tedavisine
yönelik klavuzlar haz›rlayan Amerikan Birleflik
Ulusal Komitesi’nin (Joint National Committe) en
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son yay›mlad›¤› VII. raporda kan bas›nc› s›n›fla-
mas› afla¤›daki gibidir (1).

Kan Bas›nc› Sistolik Diyastolik

S›n›f› KB (mmHg) KB (mmHg)

Normal <120 <80

Prehipertansiyon 120-139 80-89

Evre 1 hipertansiyon 140-159 90-99

Evre 2 hipertansiyon ≥160 ≥100

JNC VII raporunda, hedef organ hasar› olma-
yan bir hastan›n bafllang›ç kan bas›nc› de¤erine
göre takibinin flu flekilde yap›lmas› önerilmekte-
dir: Kan bas›nc› ölçümü normal bulundu ise, 2
senede bir; prehipertansiyon saptanm›flsa, sene-
de bir kontrolü gerekir. E¤er 1. evre hipertansi-
yon varsa, 2 ay içinde teyit edilmelidir. Evre 2
hipertansiyon saptanm›flsa, bir ay içinde hiper-
tandü hastan›n de¤erlendirilmesi yap›lmal› ve
sekonder sebepleri aranmal›d›r. Ancak kan
bas›nc› >180/110 mmHg ise, bir hafta içinde de-
¤erlendirilmesi yap›l›p tedavisine bafllanmal›d›r.

Hipertansiyon tan›s› için poliklinik veya ofiste
yap›lan kan bas›nc› ölçümleri esas al›nmas›na
ra¤men, doktor gördü¤ünde heyecanlanan ve
kan bas›nc› yükselen hastalar›n (beyaz önlük hi-
pertansiyonu) gerçek kan bas›nçlar›n›n de¤erlen-
dirilmesi için, evde kan bas›nc›n›n kendileri tara-
f›ndan ölçülmesi istenir veya ambulatuvar kan
bas›nc› ölçme tekni¤i kullan›l›r (2-5). Beyaz ön-
lük hipertansiyonunun tan›m›; klinik veya ofis
kan bas›nc›n›n sürekli olarak yüksek olmas› ve
di¤er zamanlarda normal olmas›d›r. Ambulatuvar
kan bas›nc› ölçüm tekni¤i ile günboyu yap›lan

aktiviteler ve uyku s›ras›ndaki kan bas›nc› de¤er-
leri hakk›nda bilgi edinilir. Ambulatuvar kan ba-
s›nc› de¤erleri, genellikle poliklinik veya ofiste
ölçülenlerden düflüktür. Hipertansif bir hastan›n
ortalama kan bas›nc›, uyan›kken >135/85 mmHg
ve uykuda >120/75 mmHg’d›r. Ambulatuvar kan
bas›nc› ölçüm tekni¤inin yararl› oldu¤u klinik
tablolar Tablo 1’de verilmifltir (2,5).

Kan bas›nc›n›n evde hastan›n kendisi taraf›n-
dan ölçülmesi ise, pratik olarak ofis ve ev orta-
m› aras›ndaki fark›n belirlenmesine yard›m eder.
E¤er evde yap›lan ölçümlerde kan bas›nc› sürek-
li olarak <130/80 mmHg bulunuyorsa ve hedef
organ hasar› yoksa, 24 saatlik ambulatuvar kan
bas›nc› takibine ve tedaviye gerek yoktur (5).

Art arda yap›lan klinik ölçümlerde hipertansi-
yon tan›s› kesinleflen bir hasta; 1) hipertansiyo-
nun tipini tayin etmek, özellikle hipertansiyonun
sekonder sebeplerini araflt›rmak, 2) hedef organ
hasar›n›n olup olmad›¤›n› saptamak ve 3) di¤er
kardiyovasküler risk faktörleri veya beraberinde
bulunan ve prognozu etkileyebilecek hastal›klar
aç›s›ndan de¤erlendirilmelidir. Hastan›n de¤er-
lendirilmesi anamnez, fizik muayene, rutin labo-
ratuvar testleri ve gerekti¤inde di¤er tan› yön-
temleri ile yap›lmaktad›r (2,6,7).

Anamnez: Hasta; hipertansiyonun bafllang›ç
yafl›, hipertansiyonun süresi, önceki tedavi, kulla-
n›lan di¤er ilaçlar, aile anemnezi, sekonder sebep-
lere ve hedef organ hasar›na ba¤l› semptomlar,
yaflam tarz› ve yeme al›flkanl›¤› ile di¤er risk fak-
törleri aç›s›ndan sorgulanmal›d›r. Ayr›ca hastan›n
fiziko-sosyal durumu; ev ve ifl hayat›, e¤itim sevi-
yesi de¤erlendirilmelidir. Önemli bir di¤er nokta,
seksüel fonksiyonlar›n sorgulanmas›d›r. Antihiper-
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Tablo 1. Ambulatuvar kan bas›nc› takibinin yararl› oldu¤u klinik durumlar

■ Beyaz önlük hipertansiyonundan flüphelenilen ve hedef organ hasar› olmayan hastalar

■ Antihipertansif ilaca direnç (ofis ölçümlerinde)

■ Antihipertansif ilaç kullananlarda hipotansif semptomlar›n tarifi

■ Episodik hipertansiyon

■ Otonom disfonksiyon
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tansif tedavi bafllan›ncaya kadar önemsenmeyen,
kay›ts›z kal›nan seksüel disfonksiyon genellikle
hastalar taraf›ndan antihipertansif tedaviye atfedil-
mektedir. Tedavi edilmeyen hipertansif hastalar›n
üçte birinde seksüel disfonksiyon gözlenmifltir ve
s›kl›kla altta yatan vasküler hastal›¤a ba¤l›d›r. Tab-
lo 2’de anamnezin önemli yönleri özetlenmifltir.

Hipertansiyon genellikle asemptomatiktir ve
nadir olmayarak hedef organ hasar› ortaya ç›kt›k-
tan sonra teflhis edilebilir. En s›k rastlanan semp-

tom, bafl a¤r›s›d›r. Bafl a¤r›s› en çok, uykudan uya-
n›rken duyulur; bafl›n arka taraf›nda enseye yak›n
bölgede yerleflir, zonklay›c› karakterde olabilir.
Analjezik almadan birkaç saat içinde geçer. Bu
(erken) sabah bafl a¤r›lar› her zaman hipertansiyo-
na nedeniyle olmayabilir, kilolu veya obez hiper-
tansiflerde s›k görülen uyku apnesinden kaynak-
lanabilir (noktürnal hipoksi). Bafl a¤r›s›n›n bir di-
¤er nedeni, özellikle hipertansiyon teflhisi yeni ko-
nulmufl hastalarda anksiyetedir.
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Tablo 2. Anamnezin önemli yönleri2

Hipertansiyon Süresi Di¤er Risk Faktörleri Varl›¤›

Bafllama yafl› <20 >50 yafl, renovasküler Sigara içme

Son bilinen normal kan bas›nc› Diyabet

Kan bas›nc›n›n seyri Dislipidemi

Önceki Tedavi Obezite, fizik inaktivite

‹laçlar; s›n›f›, dozu, yan etkileri Yeme-içme Al›flkanl›¤›

Hipertansiyona Yol Açan ‹laç Kullan›m› Tuz

Akut Alkol

So¤uk alg›l›¤› ilaçlar›, psödoefedrin Satüre ya¤lar

Kronik Fiziko-sosyal Faktörler

Oral kontraseptif Aile yap›s›

Sempatomimetikler ‹fl durumu

Adrenal steroidler E¤itim seviyesi

Siklosporin Seksüel Fonksiyon

Eritropoetin Uyku Apnesi

Aile Anamnezi Sabah erken saatlerde bafl a¤r›s›

Hipertansiyon varl›¤› Günboyu samnolans

Kardiyovasküler hastal›k veya ölüm Gürültülü horlama

Herediter hastal›klar; feokromositoma, Uyku bozuklu¤u

renal hastal›klar, diyabet, gut

Sekonder Sebep Semptomlar›

Adale güçsüzlü¤ü

Taflikardi, terleme, tremor

Derinin incelmesi

Kostalomber a¤r›

Hedef Organ Hasar› Semptomlar›

Bafl a¤r›s›

Geçici veya kal›c› görme kayb›

Gö¤üs a¤r›s›

Nefes darl›¤›

Kladikasyo
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Fizik muayene: ‹yi bir fizik muayene ile se-
konder hipertansiyonun ipuçlar› ve hedef organ
hasar› saptanabilir. Öncelikle kan bas›nc› ölçümü
do¤ru olarak ve her iki koldan yap›lmal›d›r. Bel
çevresi ölçülmeli, beden kitle indeksi tayin edil-
melidir. Karotis, femoral arterler, bat›nda aorta ve
göbek hizas›nda rektus adalesinin her iki yan›nda
renal arterler oskülte edilerek üfürüm olup olma-
d›¤› araflt›r›lmal›, aortik pulsasyon aranmal›d›r. Ti-
roid gland› palpasyonu ve oskültasyonu yap›lma-
l›d›r. Kalp ve akci¤er muayenelerini takiben üriner
sistem muayenesinde böbrek büyüklüklerine ba-
k›lmal›d›r. Alt ekstremitelerde periferik arterler
palpe edilmeli, ödem olup olmad›¤›na bak›lmal›-
d›r. Nörolojik muayene ve fundus muayenesi ya-
p›lmal›d›r.

Hipertansiyona ba¤l› fundus de¤iflikliklerinin ta-
n›mlanmas›nda Keith, Wagener ve Barker s›n›fla-
mas› kullan›lmaktad›r (8). Buna göre 1. grupta reti-
nada arteriyollerde hafif daralma veya skleroz; 2.
grupta orta derecede daralma veya belirgin skleroz,
arteriyel abart›l› ›fl›k refleksi ve arteriyovenöz çap-
razlaflma bölgelerinde venöz kompresyon; 3. grup-
ta retinada ödem, hemoraji ve at›lm›fl pamuk man-
zaras›nda lekeler; 4. grupta ise tüm bu de¤ifliklikle-
re ilave olarak optik disk ödemi mevcuttur. Bu s›-
n›flama daha basit olarak vasküler yap›lardaki de-
¤iflikliklere göre 2 grupta toplanm›flt›r. 1) Arteri-

yosklerotik retinopati; arteriyollerde daralma, arte-
riyovenöz kesiflme bölgelerinde venöz kompres-
yon ve gümüfli renkte k›vr›lma ve bükülmeler, 2)
hipertansif nöroretinopati; hemoraji, eksüda ve pa-
pilla ödemidir. Daha sonra Dodson ve arkadafllar›
(9), hipertansif retinopatiyi daha basit olarak 2
grupta toplam›fllard›r: A) Malign olmayan retinopa-
ti: arteriyoler daralma ve fokal bükülmeler; B) ma-
lign retinopati: hemoraji, eksüda, at›lm›fl pamuk
görünümünde ufak lekeler ve optik disk ödemi.

Laboratuvar testleri: Bafllang›çta yap›lmas›
gerekli olan rutin laboratuvar testlerini flöyle s›ra-
layabiliriz: Tam kan say›m›, idrar muayenesi, kan
biyokimyas›; açl›k kan flekeri, üre kreatinin, elekt-
rolitler, ürik asit, lipid profili (total kolesterol,
HDL-kolesterol, trigliserid), elektrokardiyografi ve
teleradyografi. ‹ste¤e ba¤l› testler ise, idrarla albü-
min itrah›n›n ölçülmesi veya albümin/kreatinin
oran›n›n hesaplanmas›d›r. Ancak bu testler, diya-
beti veya böbrek hastal›¤› olanlarda rutin olarak
y›lda bir kez yap›lmal›d›r.

Hipertandü hastalar›n yaklafl›k %90’›nda esan-
siyel hipertansiyon mevcuttur. Bu nedenle kan
bas›nc› kontrolü de sa¤lanacak olursa, sekonder
hipertansiyonun araflt›r›lmas›na yönelik özel tan›
yöntemlerine ancak kuflkulan›lan kiflilerde baflvu-
rulur. Sekonder hipertansiyonu düflündüren bafll›-
ca bulgular Tablo 3’te görülmektedir. Yirmi yafl›n-
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Tablo 3. Sekonder hipertansiyon olas›l›¤›n› düflündüren bulgular2

Hipertansiyonun bafllama yafl› <20 veya >50

Kan bas›nc› seviyesi >180/110 mmHg

Organ hasar›

Gözdibi muayenesinde 2. derece veya daha yüksek derecede bozukluk

Serum kreatinin düzeyi >1.5 mg/dl

Kardiyomegali veya EKG’de sol ventrikül hipertrofisi

Sekonder hipertansiyon ipuçlar›

‹yatrojenik olmayan hipopotasemi

Abdominal üfürüm

Taflikardi, tremor ve terlemenin efllik etti¤i kan bas›nc› yüksekli¤i

Böbrek hastal›¤›na ait aile anamnezi

Etkin tedaviye ra¤men yan›t al›namamas›
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dan önce veya 50 yafl›ndan sonra bafllayan, teda-
viye yan›t vermeyen ve beraberinde abdominal
üfürüm duyulan kiflilerde renal arter darl›¤› düflü-
nülmelidir. Genç kiflide renal arter darl›¤› do¤um-
sal olabilir, eriflkinde ise aterosklerotik plak renal
arter darl›¤› yapabilir. Proteinürinin yoklu¤u ve
kreatinin de¤erlerinin normal olmas›yla kronik re-
nal yetersizlikten ay›rt edilir. Genç bir kiflide fe-
moral arterlerde pulsasyonlar›n zay›f veya hiç al›n-
mamas›, alt ekstremitelerde kan bas›nc›n›n çok
düflük al›nmas› aort koarktasyonuna iflaret edebi-
lir. Paroksismal tarzda kan bas›nc› yüksekli¤ine
bafl a¤r›s›, çarp›nt›, solukluk, terleme ve kilo kay-
b› efllik ediyorsa, feokromositoma düflünülmelidir.
Tedaviye yan›t al›namayan ve diüretik kullanma-
yan hastalarda serum potasyum düzeyi düflükse,
primer hiperaldesteronizm ekarte edilmelidir. Ay-

dede yüzü, trunkal obezite, bat›nda ciltte mor çat-
laklar Cushing sendromunu hat›rlatmal›d›r. Bat›n-
da kitle polikistik böbre¤i düflündürmelidir. Yük-
sek sesle horlama, gündüz samnolans hali uyku
apnesi sendromuna delalet eder. Bu gibi durum-
larda tan›ya ulaflmak için yap›lmas› gereken ilave
laboratuvar testleri Tablo 4’te görülmektedir.

Hedef organ hasar›n›n saptanmas›
(1,2,6,7)

Kalp: Kalpte en erken de¤ifliklik, sol ventrikül
fonksiyonlar›nda gözlenir. Diyastolik fonksiyon bo-
zulur; sistolik fonksiyon normal, hatta artm›flt›r. Za-
manla sol ventrikül hipertrofisi (LVH) geliflir. LVH,
kardiyovasküler sekel aç›s›ndan güçlü bir risk fak-
törüdür. Kalp yetersizli¤ine, miyokard iskemisi ve
infarktüsüne neden olabilir. Miyokard iskemisi ve
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Tablo 4. Sekonder hipertansiyon sebepleri için yap›lacak ilave tetkikler

Tan› Bafllang›ç ‹lave Tetkik

Kronik renal yetersizlik ‹drar muayenesi, kreatinin Glomerül filtrasyon h›z› tayini,

Bat›nda kitle renal ultrason, radyoizotop 
renogram, renal biyopsi

Renovasküler hastal›k Tedaviye yan›ts›zl›k, Kaptopril ile radyoizotop

abdominal üfürüm renogram, renal arter Doppler 
inceleme, MR anjiyografi

Aort koarktasyonu Femoral arter pulsasyonu zay›f, BT anjiyografi

bacaklarda kan bas›nc› azalm›fl

Primer aldosteronizm Plazma potasyumunda düflüklük Plazma renin ve aldosteron

düzeyi (oran›), tuz yüklenmesini

takiben plazma veya idrar

aldosteron tayini

Cushing sendromu Aydede yüz, bat›nda strialar Yatmadan önce 1 mg

deksametazon’u takiben sabah 
plazma kortizol düzeyi tayini, 
adrenal BT

Feokromositoma Paroksismalar tarz›nda yükselen ‹drarda valin mandalik asit tayini,

kan bas›nc› ‹drar ve plazma katakolamin

tayini (inisiyal ve 0.3 mg klonidin 
sonras›nda), adrenal BT

Uyku apnesi Horlama, gündüz samnolans hali Uyku çal›flmas›, oksijen tayini

Tiroid/paratiroid hastal›¤› Uygun klinik TSH; serum PTH
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infarktüsü ayn› zamanda hipertansiyonla birlikte
di¤er risk faktörlerinin yol açt›¤› koroner kalp has-
tal›¤› (KKH) sonucu geliflmifl olabilir. EKG ve tele-
radyografinin yan› s›ra, hastalara ekokardiyografi
yap›larak sol ventrikül sistolik ve diyastolik fonksi-
yonlar›, duvar kal›nl›klar› ve hareketleri, kalp bofl-
luklar›n›n büyüklükleri incelenmelidir. Hipertansi-
yon veya KKH’ye ba¤l› miyokard iskemisinin ay›rt
edilebilmesi için miyokard perfüzyon sintigrafisi
ve/veya koroner anjiyografi gerekebilir.

Beyin: Hipertansiyon serebral dolafl›mda fonk-
siyonel ve yap›sal de¤iflikliklere neden olur. Se-
rebral dolafl›m›n otoregülasyonu bozulur. Kronik
hipertansiyonda ufak çapl› arterlerde remode-
ling’e ba¤l› olarak duvar-lümen aç›kl›¤› oran› ar-
tarken, genifl çapl› arterlerde aterom oluflumu h›z-
lan›r. Ayr›ca ufak çaptaki arterlerde mikroanevriz-
malar geliflebilir. Bu de¤ifliklikler sonucu, tedavi
edilmeyen hipertansif bir kiflide geçici iskemik
atak, inme ve serebral hemorojiler görülebilir. Bu
gibi klinik tablolarda bilgisayarl› tomografi, mag-
netik rezonans görüntüleme teknikleri tan›da yar-
d›mc› olur. Hipertansif bir hastada karotisler üze-
rinde üfürüm al›nmas›, ay›r›c› tan› için karotis
Doppler incelemesini gerektirebilir. Ayr›ca hiper-
tansif kiflilerde vasküler demans (tekrarlayan se-
rebral enfarktlar sonucu) s›k görülür.

Böbrek: Hipertansiyona ba¤l› böbrek hasar›n›n

en erken semptomu, noktüri; en erken gösterge-
si, hiperürisemi ve mikroalbüminüridir. Hiperüri-
semi nefroskleroz göstergesi olabilir. Daha sonra-
lar› kreatinin yükselmeye bafllar. Böbrek fonksi-
yonlar›n›n kayb› ile kreatinin yüksekli¤i aras›nda-
ki iliflki asemptomatiktir. Renal fonksiyonlarda
%50’den fazla kay›p oldu¤u halde çok az bir kre-
atinin art›fl› gözlenir. Ayr›ca yap›lan çal›flmalarda
albüminüri ve/veya glomerül filtrasyon h›z›nda
azalma (GFR) ile kardiyovasküler morbidite ve
mortalitenin art›fl› aras›nda kuvvetli bir iliflki oldu-
¤u gösterilmifltir. Bu nedenle diyabet veya böbrek
hastal›¤› bulunan yüksek riskli hastalarda idrarla
albümin at›l›m› kantitatif olarak izlenmelidir (1).
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Tablo 5. Kardiyovasküler risk faktörleri

Hipertansiyon

Sigara 

Obezite 

Fizik inaktivite

Dislipidemi

Diyabet

Mikroalbüminüri veya GFR <60 ml/dak

Yafl (>55 erkek, >65 kad›n)

Ailede kardiyovasküler hastal›k hikâyesi
(erkek <55, kad›n <65)

Diyabet

Obezite LVH Diyastolik 

disfonksiyon

Hipertansiyon KKY Ölüm

Sigara M‹ Sistolik

Dislipidemi disfonksiyon

Diyabet

LV remodeling Subklinik LV Aflikâr

Disfonksiyonu kalp yetersizli¤i

Süre: birkaç dekad süre: aylar
fiekil 1- Hipertansiyonun kalp yetersizli¤ine progresyonu.10

LVH: Sol ventrikül hipertrofisi; M‹: Miyokard infarktüsü; KKY: Kronik kalp yetersizli¤i.



Hipertansiyonda Tan› Yöntemleri

Periferik vasküler bozukluklar: Hipertansiyon,
aort anevrizmas› için bir risk faktörüdür. Dikkatli
bir fizik muayene ve rutin tetkiklerle gösterilebilir
veya ultrasonografik tetkik gerekebilir. Aort disek-
siyonu geliflebilir. Aort diseksiyonu ile baflvuran
hastalar›n %80’inde hipertansiyon saptanm›flt›r.
Hipertansiyon s›kl›kla distal diseksiyona neden
olur. Magnetik rezonans incelemenin tan›da rolü
çok büyüktür. Assendan aort anevrizmalar›n›n ta-
n›s›nda ise, transtorakal ve özellikle transözofaji-
yal ekokardiyografi çok yararl›d›r.

Retinopati: Fundus muayenesinde anlat›ld›¤›
gibi, arteriyollerde incelme, k›vr›m ve bükülme-
ler ile hemoraji, eksüda, at›lm›fl pamuk görünü-
münde ufak lekeler ve optik disk ödemi retino-
pati göstergesidir.

Kardiyovasküler risk faktörlerinin
de¤erlendirilmesi

Hipertansiyon, önemli bir kardiyovasküler
risk faktörüdür. Di¤er risk faktörlerinden ba¤›m-
s›zd›r. Miyokard infarktüsü, kalp yetersizli¤i, in-
me ve böbrek hastal›¤› riskini art›r›r. Sistolik kan
bas›nc›nda her 20 mmHg’l›k, diyastolik kan ba-
s›nc›nda her 10 mmHg’l›k art›fl kardiyovasküler
hastal›k riskini iki misline ç›kar›r. Hipertansiyo-
nun yan› s›ra di¤er kardiyovasküler risk faktör-
leri Tablo 5’te görülmektedir. Bir kiflide hiper-
tansiyon, >2 risk faktörü ve/veya diyabet ile bir-
likte ise veya bir ö¤esini oluflturdu¤u metabolik
sendrom varsa, o kiflide on y›l içinde koroner
kalp hastal›¤› geliflme riski ≥%20’dir (11-13).

‹stirahatte kalp h›z› yüksek ve kalp h›z› de¤ifl-
kenli¤i azalm›fl olan hipertansif kiflilerde kardiyo-
vasküler riskin yüksek oldu¤u epidemiyolojik ça-
l›flmalarda gösterilmifltir. Framingham Kalp Çal›fl-
mas›’nda, istirahat kalp h›z› ortalama 83 olanlarda
kardiyovasküler olaylar ve ölüm, kalp h›z› daha
düflük olanlara k›yasla yüksek bulunmufltur (1).

Ayr›ca 2 önemli risk faktörü daha vard›r.
Bunlar; 1) yüksek-sensitif C reaktif protein (hs-
CRP) (inflamasyon marker’›), 2) homosistein.
LDL-kolesterol düzeyi normal s›n›rlar içinde fa-
kat hs-CRP’si yüksek hastalarda kardiyovasküler
hastal›k riski, düflük CRP ve yüksek LDL-koles-

terol düzeyine sahip kiflilere k›yasla yüksek bu-
lunmufltur. Yüksek homosistein düzeyleri de
kardiyovasküler riski art›r›r. Bu nedenle hiper-
tansif hastalarda hs-CRP ve homosistein düzey-
lerinin tayin edilmesi yararl› olacakt›r (1,14).

Kaynaklar
1. Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, Cushman WC,

Green LA, Izzo JL, Jones DW, Materson BJ, Oparil S,
Wright JT, Roccella EJ and National High Blood Pressu-
re Education Program Coordinating Committee: The se-
ventth report of the Joint National Committee on preven-
tion, detection, evaluation, and treatment of high blood
pressure. The JNC 7 report. JAMA 2003;289:2560-72.

2. Kaplan NM. Clinical Hypertension. 7th ed. Baltimore:
William and Wilkins Company; 1998.

3. Pickering TG. Blood pressure monitoring outside the of-
fice for the evaluation of patients with resistant hyper-
tension. Hypertension 1988;11 (Suppl II):96-100.

4. Pickering TG. Recommendations for the use of home
(self) and ambulatory blood pressure monitoring. Ame-
rican Society of Hypertension Ad Hoc Panel. Am J
Hypertens 1996;9:1-11.

5. Pickering T. Ambulatory blood pressure monitoring. In:
Crawford MH and DiMarco JP,eds. Cardiology. London:
Mosby International Limited; 2001. p.3:11.

6. Soydan ‹. Sistemik hipertansiyon. Ça¤atay G ve Soydan
‹, edl. Klinik Kardiyoloji. ‹zmir: Saray Medikal Yay›nc›-
l›k; 1997:287.

7. Radford NB, Victor RG. Clinical recognition of hypertensi-
on. In: Crawford MH and DiMarco JP, eds. Cardiology.
London: Mosby International Limited; 2001. p.3:3.1.

8. Kaplan NM. Hypertension in the Elderly. London: Mar-
tin Dunitz Ltd; 1999. p.40.

9. Dodson PM, Lip GYH, Eames SM, Gibson JM, Beevers
DG. Hypertensive retinopathy: a review of existing clas-
sification systems and a suggestion for a simplified gra-
ding system. J Hum Hypertens 1996;10:93-8.

10. Vasan RS, Levy D. The role of hypertension in the patho-
genesis of heart failure. Arch Intern Med;156:1789-96.

11. Kannel WB. Blood pressure as a cardiovascular risk fac-
tor. Prevention and treatment. JAMA 1996;275: 1571-6.

12. Vasan RS, Larson MG, Leip EP, Evans JC, O’Donnel CJ, Kan-
nel WB. Impact of high-normal blood pressure on the risk of
cardiovascular disease. N Engl J Med 2001;345: 1291-7.

13. Jensen JS, Feldt-Rasmussen B, Strandgoord S, Schroll M,
Borch-Johnsen K. Arteriel hypertension, microalbumi-
nuria and risk of ischemic heart disease. Hypertension
2000;35:898-903.

14. Ridker PM, Hennekens CH, Burnig JE, Rifai N. C-reacti-
ve protein and other markers of inflamation in the pre-
diction of cardiovascular disease in women. N Eng J
Med 2000;342:836-43.

14


